
T. Biró Katalin 

„néMi deRű”
RóMeR FLóRiS éS A kőeSzközök kUTATáSA

„Tudom, hogy sokan fejet csóválnak, 
és kérdezik, vajjon lehetséges-e, hogy komoly, 
tudományos ember még ilyen haszontalan 
szeméttel is foglalkozzék?” 

(Rómer 1868, p. 4)

Bevezetés

Rómer Flóris sokoldalú tevékenységének fontos eleme volt az őskor, ezen belül
is a különféle kőből készült szerszámok, eszközök vizsgálata. Az antikvárius szem-
lélet érték-orientált „régiség” kultuszával szemben felismerte a kőből készült szer-
számok, eszközök történeti, történelmi jelentőségét és felvázolta vizsgálatuk
lehetséges legfontosabb irányait: a forma, az anyag, a készítés technológia és a népi
hagyomány szempontjából. Végigkísérte a kőeszköz-kutatás első lépéseit, a hiány-
tól a keresésen át az első, nemzetközileg is jelentős, integrálható eredményekig.

kőeszközök fajtái és lehetséges vizsgálati szempontjai

Rómert különösképpen érdekelték a történelem korai szakaszának emlékei.
Már korai munkáiban is foglalkozik ezekkel. Jelesül, A Bakony, természetrajzi és ré-
gészeti vázlatában is kitér erre a kérdésre:

„Ha az emberi nem itteni első letelepedését kellene fürkésznünk, valóban leg-
nagyobb zavarba jönnénk. Nincsen kétség, miszerint ezen vidéken is laktak vadá-
szat kedvelő telepítők, kik tán tőrrel vagy idomtalan fegyverrel ejtették el vadaikat
és a bükk silány gyümölcsével beérték; azonban a történelem csak sejtelmekkel
tudna fellépni; a műemlékek száma a kőkorból oly csekély, miszerint abból még
alapos gyanuink sem lehetnek. Alig tudtunk Tésen, Szépalmán és Pénzeskuton egy-
néhány kőszekercét felfedezni, melyek a Bakonyban találtattak.” (Rómer 1860, 12.)
Ma is meglepő, de igaz, hogy a Bakony területe nagyon szegény őskőkori leletek-
ben (Vértes 1965, Dobosi 2005) annak ellenére, hogy kőeszköz nyersanyagban bő-
velkedik, és az újkőkortól — talán már az átmeneti kőkortól is (Mészáros 1948) —
kőeszközökben, sőt kőeszköz-készítő műhelyekben is gazdag területről beszélhe-
tünk. (T. Biró–Regenye 1991, 2003)

A kőeszközök léte, hiánya továbbra is központi kérdés maradt Rómer Flóris szá-
mára. A magyarországi őstörténet első összefoglaló monográfiájában (Műrégészeti
kalauz, I. Ősrégészet, Rómer 1866a) mind a csiszolt, mind a pattintott kőeszközök-
kel részletesen foglalkozik, sőt kitér a fenti kategóriákon túlmutató szerszámkövek
(pl. őrlőkövek, csiszolókövek) ismertetésére is, melyeknek részletes vizsgálata vi-
lágszerte csak a legutóbbi évtizedekben kezdődött meg 
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A csiszolt kőeszközök előfordulásáról ekkor már bőséggel rendelkezésre álltak
adatok. Kőék alakú, kisebb-nagyobb szekercéket több helyről is említ:

„Ilyeneket magam is birok Duna-Penteléről, Ebenhöch úr Koronczóról, Kele-
csényi úr Családról Nyitra megyében, s Bakits János Pesten Barátiról, Hont me-
gyéből stb.” (Rómer 1866a, 9.)

ugyanott, jegyzetben felhívja a figyelmet a nyersanyag vizsgálatok fontossá-
gára:

„*) Némi ingerül, hogy a m.n. muzeum kőtárgyai anyagát is meghatározzuk,
hadd álljon itt a prágai n. muzeum okadatolt lajstroma szerint a viszony, melyben
a 199 darab Csehországban talált kőrégiség közt azok állanak, melyek kőneme meg
van határozva. T.i. 85 darab közt van 34 kigylából (Serpentin), 22 kovapalából
(Kieselschiefer), 10 dioritból, 6 maglából (Granit), 3 tűzkőből; kemény homokkő-
kova és zöldkőből (Grünstein) két-két darab; basalt (somla), gneis, szarukő és kö-
vült fából egy-egy darab. A bécsi császári gyűjtemény 161 darabja leginkább Dá-
niából való; úgy látszik, hogy ezen, különben igen gazdag tár részéről eddig kevés
gondot fordítottak a kőszerszámok gyűjtésére; azon belföldiek közt, melyek ott fel
vannak állítva, egy tűzkő és két zöldkő példány van. Azon 52 darab kőszerszám
közt, melyek a M. orv. és Természetvizsgálók pozsonyi gyűlése alkalmával ki voltak
állítva, 43 darab magyarországi volt; legtöbb serpentinből készült, de volt egy-két
darab basalt-, porphyr-, kemény agyagpala és agyagmárgából is. Ezeket azért em-
lítém, mivel hiszem, hogy a különféle vidéki muzeumok tárgyainak anyagra való
összehasonlítása is némi derűt hozhatna ezen homályos kor csere- és mívelt-
ségi viszonyaira.” (Rómer 1866a, 10.; a rendkívül tanulságos idézetet Járó Mártá-
val együtt írott korábbi munkánkban is felhasználtuk, Biró–Járó 1983).

Ehhez csak annyit tehetünk hozzá, hogy ez a „némi derű” napjainkban látszik
beköszönteni, mikor is rendszeres kutatásokat végzünk a csiszolt kőeszköz nyers-
anyagok meghatározása céljából. (Szakmány 2009, bőséges irodalommal) Tapasz-
talataink szerint ezekben találhatjuk meg az újkőkori Európa legnagyobb kiterjedésű
kereskedelmi rendszereinek bizonyítékait, amire Rómer kiváló ösztönnel „ráérzett”.
Szerencsére ma már rendelkezésre állnak azok a vizsgálati módszerek, összehason-
lító gyűjteményi tapasztalatok is, melyeknek segítségével a vizsgálatok roncsolás-
mentesen vagy minimális beavatkozással elvégezhetők. (Bendő et al. 2014)

Műrégészeti kalauzában Rómer megkísérelte típusokba rendezni a különféle
kőeszközöket, az alábbiak szerint:

α
Háztartási eszközök
- pattintott kőeszközök (monoru alaku és nyelüczés)
- kő-ék, szekercze, kővéső, kőfejsze, kőkalapács 
- köszörűkő, reszelő (=fenőkő), rozstörő (=dörzskő)
- kések, lándzsahegyek
- gyöngyök, horgok, szigonyok, próbakő
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β
Védelmi eszközük
- parittya; tűzkőforgácsok és nyílhegyek, buzogány
Egy kicsit belegabalyodva a forma-funkció cseppet sem könnyű kérdéseibe, itt

kezeli „γ” fejezetcím alatt a kőeszközök használatának bizonyítékait is, miszerint va-
lódi használtatásuk bizonyítékai lehetnek a tényleges használati nyomok, termé-
szeti népek körében ismert analógiák és a temetkezések is, ahol a kőeszközök mint
az elhunytak tulajdona, munkaeszköze jelenik meg. ugyanakkor felhívja a figyel-
met, hogy a kőeszközök lehetnek jelképek is, szertartások egykori — vagy akár mo-
dern! — tartozékai, felemlítve az „istennyilával” kapcsolatos hiedelmeket.

A pattintott kőeszközökről sajnálattal jegyzi meg, hogy ilyeneket mindezidáig
Magyarországon nem sikerült fellelni, ezért külországi példákon mutatja be a „ha-
sogatott” kőeszközök gyakoribb formáit, típusait.

„A legrégibb kőkorszaknak valódi és legősibb képviselői azon durva, tűzkőből,
széleik ügyes lepattantása által készült eszközök [...] melyek igen nagy mennyi-
ségben leginkább Európa és Amerika északibb tartományaiban találtatnak és onnan
gyűjteményeinkbe kerülnek. egy példát sem tudok hazánkban, hogy valahol
ilyenféle eszközt találtak volna; vagy azért: hogy ezen szerszámok korában ha-
zánknak lakatlannak kellett lennie, vagy hogy ezen kőnemek nagy hiányában, mert
csak Körmöczbánya táján, Kaproncza és Szlaszka közt találtatik egy helyen halom-
ban nálunk...” (Rómer 1866a, 8.)

Rómer tehát felfigyelt a dél-szlovákiai tavi üledékes kovakőzetekre (limno-
kvarcitokra vagy limnoszilicitekre) is, amelyek később váltak közismertté, mint a
pattintott kőeszközök lehetséges nyersanyag-bázisa. (Přichystal 2013, 119,  fig. 69.)

első pattintott kőeszközeink

Röviddel a Műrégészeti kalauzban megfogalmazott gondolatok után, Rómer és
vele együtt az őstörténet iránt érdeklődő  magyar közvélemény megismerhette az
első, Magyarországon gyűjtött pattintott kőeszközöket. Rómer Flóris két, egymás-
sal tartalmilag átfedő tanulmányban tette közzé a leleteket: az 1867-ben megje-
lentetett Archaeologiai Közlemények VII. kötetében (Rómer 1867) és az induló új
folyóirat, az Archaeologiai Értesítő első kötetében (Rómer 1868a, 1868b), mond-
hatjuk, díszhelyen a magyar régészeti kutatás szempontjából. Az Archaeologiai Köz-
leményekben bemutatott kőeszközöket összefoglalva mutatjuk be itt az 1. képen, a
Rómer által közölt szerzeményezési adatokkal együtt. (1. kép)

A mezőkeresztesi (Bihar megye, valószínűleg Biharkeresztes) különlegesen nagy-
méretű obszidián magkövet — részben az úttörő tanulmány iránti köteles tiszteletből,
részben a valóban csodálatos lelet iránti lelkesedésből a Magyar Nemzeti Múzeum ösz-
szehasonlító kőzetgyűjteményének mintegy jelképéül választottuk, így került a Lito-
téka gyűjtemény katalógusának címlapjára. (T. Biró–Dobosi 1991, T. Biró et al. 2000)
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Sajnos, a korai gyűjtésű kőeszközök jelentős része nem jutott közgyűjteménybe
és elveszett a kutatás számára. Még a múzeumokba került kőeszközök közül is sok
elkallódott, vagy egyszerűen nem tudjuk azonosítani, például eredeti ábrázolás
híján. A Magyar Nemzeti Múzeum korai kőeszköz-gyűjtéséből táblázaton foglal-
tam össze az obszidián eszközöket (I. táblázat) és fotótáblákon egy szerény válo-
gatást a legkorábbi leletekből. (2–4. kép)

A kőeszközök kutatása továbbra is Rómer szívügye maradt; publicisztikai mun-
káiban, szerkesztői leveleiben bátorította, ösztönözte az ország kiművelt emberfőit
és a mindennapi tevékenység során — például mezei munka során — leletekkel ta-
lálkozó földművelőket is, hogy a leleteket begyűjtsék, a lelőkörülményeket felje-
gyezzék. (Rómer 1866b) Ilyen irányú publicisztikai tevékenységének nyomait nem
csak a szakfolyóiratokban, hanem a „napi sajtóban” is megtaláljuk, például a Va-
sárnapi Ujság vagy A Hon c. folyóiratokban.

kőeszközök a világkongresszuson

A VIII. Ősrégészeti Világkongresszus megszervezése (Congrès International
d’Anthropologie et d’Archéologie Préhistoriques, Budapest 1876.) és eredményeinek
közzététele (Compte-Rendu de la huitième session à Budapest, Vols. 1–2.) kiemel-
kedő jelentőségű eseménye még az egyébként rendkívül gazdag Rómer életműnek
is. A kőeszközök mind a tudományos programban, mind a kongresszus alkalmából
rendezett kiállításon jelentős szerepet kaptak. A kiállítás katalógusában, amelyet
Hampel József állított össze, tudós társaságok és jeles magángyűjtők kőeszközei
kerültek bemutatásra. (Hampel 1876) Rómer kőeszközökkel — obszidián és kova
eszközökkel — foglalkozó közleménye, Les silex taillés et les obsidiennes en Hongrie
(Rómer 1878) ezt a katalógust is forrásul használta. Ebben a munkában Rómer
összefoglalja az első pattintott kőeszközök előkerülése óta eltelt időszak kőeszköz
leleteit, térképre vetítve az obszidián és kovaeszközök elterjedését. A térképet Hat-
sek Ignác királyi kartográfus állította össze, és az első, általam ismert régészeti
nyersanyag-elterjedési térkép. A kova eszközök nem tekinthetők ilyen feldolgozás-
nak, hiszen a „kova” megjelölés változatos eredetű és származási helyű nyers-
anyagokat foglal össze, de az obszidián lelőhelyei és kapcsolatjelző szerepe már
ebben az időszakban is közismert tény volt, amint az Szabó József, a földtudomá-
nyok Rómerhez foghatóan korszakos jelentőségű képviselőjének ugyanezen kötet-
ben megjelent tanulmányából (L’obsidienne prehistorique en Hongrie et en Grece,
Szabó 1878) világosan kitűnik. Az eredeti térképen, amelynek újra közlésére már
volt módom (T. Biró 2005 1. ábra és http://www.ace.hu/am/2005_4/AM-2005-4-
TBK-melleklet.pdf) a fenti információk mellett a kunhalmok, földvárak, lakott bar-
langok és őskori temetők  ismert elterjedése is megtalálható. Ennek a tanulmánynak
az elkészítésekor szétválasztottam a kova-, illetve obszdián elterjedési adatokat,
azonosítva a Rómer által összegyűjtött lelőhelyeket, amelyek természetesen nem
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egy, hanem a kurrens politikai helyzetnek megfelelően hét állam területén helyez-
kednek el. Rómer adatait vármegyénként közölte (Rómer 1878, 10–17.), ami sok-
ban segítette a lelőhelyek azonosítását, noha a megyehatárok is változtak
időközben. Összességében a 141 obszidián és 106 kova eszközt tartalmazó lelő-
helyből 137 obszidián és 105 kova eszközös lelőhelyet sikerült azonosítani. (II–III.
táblázat, 5–6. kép) Bár a XIX. század utolsó harmadának régészeti kutatása még
nem tette lehetővé ezeknek a lelőhelyeknek a mai kultúra szintjén történő azono-
sítását, különösen a nagy leletszámú lelőhelyek (a táblázatban +++ jellel jelölve)
meglehetős biztonsággal azonosíthatók közismert, klasszikus lelőhelyekkel. (vö.
Visy et al. szerk. 2003, 76, 98, 124, 140.) Az azonosított régészeti obszidiánt és ko-
vaeszközöket tartalmazó lelőhelyeket a II. táblázatban, elterjedésüket az 5. és 6.
képen mutatom be.

kőeszközök a mai régészeti kutatásban

A kőeszközök az emberiség történetének legrégebbi, „saját készítésű” doku-
mentumai. Használatuk — változó intenzitással és változó jelentőséggel — végig kí-
séri az emberi fejlődést, a kezdetektől napjainkig. A természetes eredetű, tartós
nyersanyag ugyanakkor az anyagtudományok felé is természetes „hidat” jelent a ré-
gészeti leletanyagon belül. A kőeszközök sok szempontból, változatos módszerek-
kel és tág diszciplináris keretek között tanulmányozhatók. Egy rövid, de az alapvető
szakirodalmat tartalmazó áttekintés készült a Magyar Régészet Kézikönyve számára
(Müller szerk. 2011), amelyben a legfontosabb tendenciákat, szakirányokat fog-
lalhattam össze (T. Biró 2011). Természetesen, tudásunk rengeteget gyarapodott a
régészeti módszerek, megfigyelések, a kulturális besorolás pontosítása következ-
tében, de tárgyilagosan nézve, nincs új a nap alatt — Rómer Flóris valamennyi le-
hetséges kutatási irányt felvetette, előre vetítette!

Visszatérve a mottóban jelzett kérdésre: elmondhatjuk, hogy a kőeszközök el-
foglalták megérdemelt helyüket az emberi múlt forrásértékű bizonyítékainak so-
rában. Ebben a rómeri útmutatásnak igen nagy szerepe volt, de azt nem felesleges
újra és újra felidézni.
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MnM
őskori gyűjtemény ltsz.

Lelőhely/gyűjtőhely keltezés*

168/1869.1-2.
Velejte (Velejte / Vel’aty,
Szlovákia) újkőkor

168/1869.4.
Szinyér (Szinyer / Svinice,
Szlovákia) újkőkor

168/1869.6. Mikóháza újkőkor

168/1869.7.1-2.

Nagykövesd - Homokdombok
(Nagykövesd / Vel'ky
Kamenec, Szlovákia,) őskor

2/1870.5.1-2.
Abaújszántó (Szántó)
Ninvölgy) újkőkor

2/1870.6.1-2. Baskó - Hallgató újkőkor

2/1870.8.1-3. Regéc (Regéczke) újkőkor

139/1870.1-2. zsujta őskor

292/1870.2.
Pazdics (Pazdics /
Pozdišovce, Szlovákia) újkőkor

309/1870.IV.4-6. Szihalom hatvani kultúra

4/1871. Érpatak (Hugyaj) újkőkor

64/1871.19-20. Szihalom újkőkor

78/1873.II.1-2.
Kisürögd (Kisürögd /
Chişirid, Románia) őskor

201/1873.23. Dunaújváros (Dunapentele) őskor

220/1874.4.
Varsó (Varsó / Warszawa,
Lengyelország) őskor

234/1875.2. Mélosz (Görögország) őskor

87/1876.302-303. Tószeg - Laposhalom bronzkor

143/1876.3.4. Tiszaigar őskor

187/1876.2. Hatvan őskor

267/1876.5-13. Baskó (Baskó és vidéke) őskor

274/1876.1-13. Mélosz (Görögország) őskor

301/1876.1. Felsőtárkány őskor

318/1876.1-41. Szelevény őskor

* A leletegyüttesek keltezése a gyűjteményi feldolgozás során, kísérő leletek segítségével történt. Több
tétel esetében ez ma már eldönthetetlen, vagy mert nem volt kísérő lelet, vagy mert a lelőhelyről több
korszak leletei is előkerültek.

I. táblázat
A Magyar Nemzeti Múzeum legkorábbi kőeszköz leletei a leltári adatok szerint. Obszidián.
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1. kép
Rómer Flóris által közölt első magyarországi kőeszközök (Rómer 1867, eredeti képszámokkal) 1) és 2):
két obszidián penge, Szabó József gyűjtése, 1865. június 16., Erdőbénye-Barnamáji szántó; 3-4): ob-
szidián nukleusz (magkő) Magyarbikal határából, 1864-ben találták, információ Szabó Samutól és Kócsi
Károlytól; 5-6): obszidián nukleusz (magkő) a marosvásárhelyi múzeum gyűjteményéből, információ
Szabó Samutól ; 7-8): obszidián nukleusz (magkő) Szalay Ágoston gyűjteményéből, találtatott Ároktőn;
9): obszidián nukleusz (magkő) Mezőkeresztesről, Jámbor Mihály ajándéka; a-a’), b-b’) és c-c’): kova-
pengék, lelőhelyük Vác-Kőhíd környéke, találta Sztache úr 1865-ben; A) és B): nyílhegyek Ebenhöch ka-
nonok gyűjteményéből, lelőhelyük Csécsény C): további nyílhegy az Ebenhöch gyűjteményből, lelőhely
nem említve; D) nyílhegy Ebenhöch kanonok gyűjteményéből, lelőhelye Börcs
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2. kép
A Magyar Nemzeti Múzeum legkorábbi kőeszköz leleteiből. Obszidián nukleusz (magkő), 

lelőhelye: Szihalom. Ltsz. 64/1871.19. (v.ö. I. táblázat)

3. kép
A Magyar Nemzeti Múzeum legkorábbi kőeszköz leleteiből. Obszidián nukleusz (magkő), 

lelőhelye: Felsőtárkány. Ltsz. 301/1876.1. (vö. I. táblázat)
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4. kép
A Magyar Nemzeti Múzeum legkorábbi kőeszköz leleteiből. Obszidián szilánkok Velejtéről 

(Vel’aty, Szlovákia), Ltsz. 168/1859.1. (vö. I. táblázat)



ARRABONA  2013. 51. TANuLMÁNYOK

72

5. kép
Régészeti obszidián elterjedés Róm

er 1878-as térképe és adatai alapján (vö. II. táblázat)
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II. táblázat
Obszidián eszközös lelőhelyek

Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

5. kép /1. Szántó Abaúj vm. Abaújszántó

5. kép /2. újvár (Aba-) Abaúj vm. Abaújvár 

5. kép /3. Ajak Szabolcs vm. Ajak 

5. kép /4. Élesd Bihar vm. Aleșd (Élesd) RO

5. kép /5. Anarcs Szabolcs vm. Anarcs

5. kép /6. Kis-Tálya Borsod vm. Andornaktálya

5. kép /7. Arka Abaúj vm. Arka

5. kép /8. Ároktő Borsod vm. Ároktő

5. kép /9. Bakony-Sz.-László Veszprém vm. Bakonyszentlászló + + +

5. kép /10. Bari zemplén vm. Bara (Bari) SLK

5. kép /11. Baskó Abaúj vm. Baskó

5. kép /12. Szent-András Békés vm. Békésszentandrás

5. kép /13. Dolány (Puszta-) Nógrád vm. Benczúrfalva + +

5. kép /14. Beregszász Bereg vm
Berehovo
(Beregszász) uKR 

5. kép /15. Magyar-Bikal Kolos vm.
Bicălatu
(Magyarbikal) RO

5. kép /16. Mező-Keresztes Bihar vm. Biharkeresztes (?)

nagy obszidián
magkő: 16
pengenegatívval,
16,2 cm magas,
1,390 kg

5. kép /17. Mező-Keresztes  Bihar vm. Biharkeresztes (?) + + +

5. kép /18. Bojt Bihar vm. Bojt

5. kép /19. Borsod Borsod vm. Borsod 

5. kép /20. Bozva Abaúj vm.
Bózsva (Kis- v.
Nagybózsva)

5. kép /21. Biste Abaúj vm. Bysta (Bistye) SLK

5. kép /22. Czekeháza Abaúj vm. Cekeháza

5. kép /23. Család (?) Nyitra vm.
Čeľadince,
Családka (?)

5. kép /24. Kis-Ürögd Bihar vm.
Chișirid
(Kisürögd) RO

5. kép /25. Kudu
Belső Szolnok-
Doboka vm.

Coldău
(Várkudu) RO
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

5. kép /26. Csépa
Jász-Kun-
Szolnok vm. Csépa 

5. kép /27. Csongrád Csongrád vm. Csongrád

5. kép /28.
Debreczen 
(régi Bihar) Bihar vm. Debrecen 

5. kép /29. Derecske Bihar vm. Derecske

5. kép /30. Duna-Pentele Fejér vm. Dunaújváros

5. kép /31. Györke Abaúj vm.
Durkov 
(Györke) SLK 

5. kép /32. Ecsed Heves vm. Ecsed

5. kép /33.
Egyek (régi
Szabolcs) Szabolcs vm. Egyek 

5. kép /34. Erdöbénye zemplén vm. Erdöbénye

5. kép /35. Erdő-Horváthi Abaúj vm. Erdőhorváti

5. kép /36. Erdő-Kövesd Borsod vm. Erdőkövesd

5. kép /37. Hugyaj Szabolcs vm. Érpatak + + +

5. kép /38. Fancsal Abaúj vm. Fancsal

5. kép /39. Felső-Dobsza Abaúj vm. Felsődobsza

5. kép /40. Felső-Tárkány Borsod vm. Felsőtárkány

5. kép /41. Fony Abaúj vm. Fony

5. kép /42. Kajata Abaúj vm. Füzérkajata

Radvány Abaúj vm.
Füzérradvány (?)
Pusztaradvány (?)

5. kép /43. Gálos-Petri Bihar vm.
Galoșpetreu
(Gálospetri) RO

nagy obszidián
magkő: 11
pengenegatívval,
18 cm magas,
0,958 kg

5. kép /44. Gálos-Petri Bihar vm.
Galoșpetreu
(Gálospetri) RO

5. kép /45. Gibárt Abaúj vm. Gibárt

5. kép /46. Gyoma Békés vm. Gyomaendrőd

Hárshegy Bereg vm
Hárshegy (?)
uKR

5. kép /47. Gézsény ung vm.
Hažín (Gézsény)
SLK
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

5. kép /48.
Hegyalja
(Tokaj?) zemplén vm.

Hegyalja
(Tokaj?) 

nagy obszidián
magkő: 15
pengenegatívval,
13 cm magas,
0,740 kg

5. kép /49.
Körtvélyes
(Puszta-) zemplén vm.

Hrušov
(Körtvélyes-
puszta) SLK

5. kép /50. Imola, erdőben Borsod vm. Imola, erdőben

5. kép /51. Istvánháza
Jász-Kun-
Szolnok vm. Istvánháza

5. kép /52. Kázmér zemplén vm.
Kazimír
(Kázmér) SLK

5. kép /53. Kis-Bér Komárom vm. Kis-Bér

5. kép /54. Csere (Kis-) Szabolcs vm. Kiscsere

5. kép /55. Kis-Marja Bihar vm. Kismarja

Szalacska (Kis-) ung vm. Kisszalacska 

5. kép /56. Kohány (Kis-) zemplén vm.
Kochanovce
(Kiskohány) SLK

5. kép /57. Korlát Abaúj vm. Korlát

5. kép /58. Koronczó  Győr vm. Koroncó + +

5. kép /59. Kovácsvágás Abaúj vm. Kovácsvágás

5. kép /60. Kerész  ung vm.
Krizany 
(Kerész) SLK  + + +

5. kép /61. Szelevény
Jász-Kun-
Szolnok vm.

Kunszentmárton-
Szelevény 

5. kép /62. Mogyorós ung vm.

Liesková
(ungmogyorós)
SLK

5. kép /63. Lucska ung vm. Lúčky (Lucska) SLK 

5. kép /64. Longh Sáros vm. Lužany (Long) SLK

5. kép /65. Mád zemplén vm. Mád

5. kép /66. Gyánté Bihar vm.
Mezőgyán
(Gyánté-puszta)

5. kép /67. Mező-Túr 
Jász-Kun-
Szolnok vm. Mezőtúr 

5. kép /68. Mikóháza Abaúj vm. Mikóháza
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

5. kép /68. Mikóháza Abaúj vm. Mikóháza

5. kép /69. Mokcsa ung vm.
Mokča (Mokcsa-
Kerész) SLK

5. kép /70. Muni Borsod vm. Muhi 

5. kép /71. Munkács Bereg vm
Munkachevo
(Munkács) uKR +

5. kép /72. Nagy-Kálló Szabolcs vm. Nagykálló + + +

5. kép /73. Nagy-Rév 
Jász-Kun-
Szolnok vm. Nagyrév

5. kép /74. Tőke (Puszta-) Csongrád vm. Nagytőke (?)

5. kép /75. Nézsa Nógrád vm. Nézsa

5. kép /76. újlak (Bodza-) zemplén vm.
Novosad
(Bodzásújlak) SLK

5. kép /77. Pazony Szabolcs vm. Nyírpazony

Nyitra vm
határán Bars vm.

Nyitra vm
határán

5. kép /78. Abara zemplén vm.
Oborín (Abara)
SLK

5. kép /79. Liszka zemplén vm. Olaszliszka

5. kép /80. Nagy-Várad Bihar vm.
Oradea
(Nagyvárad)

5. kép /81. Szászváros Hunyad vm.
Orăștie
(Szászváros) RO

5. kép /82. Öcsöd Békés vm. Öcsöd

5. kép /83. Kis-Sz.-Miklós Pest vm.

Őrbottyán
(Őrszentmiklós-
Kisszentmiklós)

5. kép /84. Drahi (Puszta-) Nógrád vm.
Őrhalom (Drahi-
puszta)

5. kép /85. uj-Paulis Arad vm.
Păulişul Nou 
(űj-Pálos) RO

5. kép /86. Pécs Baranya vm. Pécs

5. kép /87. Petatetó Abaúj vm.
Petatetó
(Kovácsvágás?)

5. kép /88. Kőfarka
Belső Szolnok-
Doboka vm.

Piatra 
(Kőfarka) RO

5. kép /89. Polgár Szabolcs vm. Polgár
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

5. kép /90. Pazdics zemplén vm.
Pozdišovce
(Pazdics) SLK

5. kép /91. Izra (Puszta) Abaúj vm. Pusztafalu

5. kép /92. Pusztafalva Abaúj vm. Pusztafalu

5. kép /93. Regéczke Abaúj vm. Regéc (?)

5. kép /94. Rudabányácska zemplén vm. Rudabányácska

5. kép /95. Sajó-Németi Borsod vm. Sajónémeti 

5. kép /96. Iklód Bihar vm.

Sântandrei
(Biharszentandrá
s, Iklód-puszta) ?

5. kép /97. Sátorallya-ujhely zemplén vm. Sátoraljaújhely + + +

5. kép /98. Károlyfalva zemplén vm.
Sátoraljaújhely -
Károlyfalva

5. kép /99. Sina Abaúj vm.
Sena
(Abaújszina) SLK

5. kép /100. Szerednye ung vm.
Serednye
(Szerednye) uKR

5. kép /101. Sirok Heves vm. Sirok

5. kép /102. Szaláncz Abaúj vm.
Slanec 
(Szalánc) SLK

5. kép /103. Szomotor zemplén vm.
Somotor
(Szomotor) SLK

5. kép /104. Szerdahely zemplén vm.

Streda nad
Bodrogom
(Bodrogszerda-
hely) SLK

5. kép /105. Söreg Gömör vm.
Šurice 
(Söreg) SLK

5. kép /106. Szarvas Békés vm. Szarvas + +

5. kép /107. Szeghalom Békés vm. Szeghalom

5. kép /108. Szegvár Csongrád vm. Szegvár

5. kép /109. Szentes Csongrád vm. Szentes

5. kép /110. Héked (Puszta-) Csongrád vm.
Szentes, Héked
puszta

5. kép /111. Szihalom Borsod vm. Szihalom

5. kép /112. Szilvás Baranya vm. Szilvás

5. kép /113. Szirák Nógrád vm. Szirák
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

5. kép /114. Tállya zemplén vm. Tállya
5. kép /115. Montaj Borsod vm. Tiszabábolna
5. kép /116. Füred (Tisza-) Heves vm. Tiszafüred
5. kép /117. Igar (Tisza-) Heves vm. Tiszaigar 
5. kép /118. Nagyfalu Szabolcs vm. Tiszanagyfalu 
5. kép /119. Örvény (Tisza-) Heves vm. Tiszaörvény

5. kép /120. ugh
Jász-Kun-
Szolnok vm. Tiszaug

5. kép /121.
Hegyalja
(Tokaj?) zemplén vm. Tokaj ?

nagy obszidián
magkő: 14
pengenegatívval,
18, 5 cm magas,
1,30 kg

5. kép /122. Tolcsva zemplén vm. Tolcsva
5. kép /123. Tószeg Pest vm. Tószeg

5. kép /124. Balla (Puszta-)
Jász-Kun-
Szolnok vm.

Törökszentmikló
s, Puszta-Balla

5. kép /125. Tordos Hunyad vm. Turdaș (Tordos) RO 

5. kép /126. ungvár ung vm.
uzhgorod
(ungvár) uKR

5. kép /127. Nándorválya Hunyad vm.
Valea Nandrului
(Nándorválya) RO 

5. kép /128. Valkó Pest vm. Valkó
5. kép /129. Váncsod Bihar vm. Váncsod

5. kép /130. Velejte zemplén vm.
Vel'aty 
(Velejte) SLK

5. kép /131. Berezna ung vm.
Velikij Bereznij
(Berezna) uKR

5. kép /132.
Rákoshegy és
Tornya zemplén vm.

Veľká Toroňa
(Rákoshegy és
Tornya) SLK (?)

5. kép /133. Nagy-Kövesd zemplén vm.
Veľký Kamenec
(Nagy-Kövesd)

5. kép /134. Vily Abaúj vm. Vilyvitány

5. kép /135. Szöllöske zemplén vm.
Viničky
(Szöllöske) SLK 

5. kép /136. zavidfalva Bereg vm
zavidovo
(závidfalva) uKR + + +

5. kép /137. zsujta Abaúj vm. zsujta
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III. táblázat
Kova eszközös lelőhelyek

Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

6. kép /1. Szántó Abaúj vm. Abaújszántó

6. kép /2. Agtelek Gömör vm. Aggtelek + + +

6. kép /3. Ajak Szabolcs vm. Ajak +

6. kép /4. Anarcs Szabolcs vm. Anarcs

6. kép /5. Babót (Kis-) Győr vm. Babót 

6. kép /6. Százhalom Veszprém vm.
Bakonybél -
Százhalom

6. kép /7.
Bakony-Sz.-
László Veszprém vm. Bakonyszentlászló + + +

6. kép /8. Szűcs Veszprém vm. Bakonyszűcs + +

6. kép /9. Tamási Veszprém vm. Bakonytamási 

6. kép /10. Baskó Abaúj vm. Baskó

6. kép /11.
St-András
(Békésszentandrás) Csongrád vm. Békésszentandrás + + +

6. kép /12. Szent-András Békés vm. Békésszentandrás

6. kép /13. Szent-András Csongrád vm. Békésszentandrás

Belácz Tolna vm. Belácz (?)

6. kép /14. Bél Bihar vm. Beliu (Bél) RO

6. kép /15. Dolány Nógrád vm. Benczúrfalva 

6. kép /16.

Bardócz és
Bibarczfalva
között

udvarhely-Szék
vm.

Biborțeni
(Bibarcfalva) RO

6. kép /17. Börcs Győr vm. Börcs

6. kép /18. Csertész  ung vm.
Čertižné
(Csertész) SLK  

6. kép /19. Kis Ürögd Bihar vm.
Chișirid
(Kisürögd) RO

6. kép /20. Czibakháza 
Jász-Kun-
Szolnok vm. Cibakháza 

6. kép /21. Csépa 
Jász-Kun-
Szolnok vm. Csépa 

6. kép /22. Ders Borsod vm. Derzstanya (?)

6. kép /23. Domaháza Borsod vm. Domaháza

6. kép /24. Dobsza (Felső-) Abaúj vm. Felsődobsza
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

6. kép /25. Felső-Tárkány Borsod vm. Felsőtárkány

6. kép /26. Fony Abaúj vm. Fony

6. kép /27. Görcsöny Baranya vm. Görcsöny

6. kép /28. Haligócz Szepes vm.
Haligovce
(Haligócz) SLK

6. kép /29. Ibrány Szabolcs vm. Ibrány

6. kép /30. Alsó-Illmicz Moson vm. Illmicz (Au) +

6. kép /31. Kápolna Csongrád vm. Kápolna 

6. kép /32. Tehány Sáros vm.

Kassa -
Ťahanovce
(Tehány) (?) SLK

6. kép /33. Kis-Bér Komárom vm. Kis-Bér

6. kép /34. Kis-unyom Vas vm. Kisunyom

6. kép /35. Kis-Várda Szabolcs vm. Kisvárda

6. kép /36. Koronczó Győr vm. Koroncó

6. kép /37. Kovácsvágás Abaúj vm. Kovácsvágás

6. kép /38. Nemes-Oroszi Bars vm.
Kukučínov
(Nemesoroszi) SLK

6. kép /39.
Kunhegyes (régi
Nagy-Kunság)

Jász-Kun-
Szolnok vm. Kunhegyes 

6. kép /40. Szelevény +++ 
Jász-Kun-
Szolnok vm.

Kunszentmárton-
Szelevény + + +

6. kép /41. Liszkófalva Liptó vm.
Lisková
(Liszkófalva)

6. kép /42. Sárköz-ujlak Szatmár vm.
Livada Mica
(Sárközújlak) RO

6. kép /43. Lucska  ung vm.
Lúčky (Lucska)
SLK 

6. kép /44. Magyarad Hont vm.
Maďarovce
(Magyarád) SLK

6. kép /45. Mező-Túr 
Jász-Kun-
Szolnok vm. Mezőtúr 

6. kép /46. Miskolcz Borsod vm. Miskolc

6. kép /47. Mohora Nógrád vm. Mohora

6. kép /48. Morovan Nyitra vm. Moravany (?) SLK

6. kép /49. Muhi Borsod vm. Muhi 
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

6. kép /50. Munkács Bereg vm
Munkachevo
(Munkács) uKR

6. kép /51. Szalacska Somogy vm.
Nagyberki -
Szalacska 

6. kép /52. Czenk Sopron vm. Nagycenk

6. kép /53. Nagy-Kálló Szabolcs vm. Nagykálló

6. kép /54. Tőke-(Rácz) Csongrád vm. Nagytőke (?)

6. kép /55. Naszvad Komárom vm.
Nesvady
(Naszvad) SLK

6. kép /56. Nagy-Rév ++ 
Jász-Kun-
Szolnok vm. NesvadyNagyrév + +

6. kép /57. Borjas Torontál vm.

Novi Bečej
(Törökbecse-
Borjas)

6. kép /58. Ocsárd Baranya vm. ócsárd

6. kép /59. Nagy-Várad Bihar vm.
Oradea
(Nagyvárad)

6. kép /60. Bottyán Pest vm. Őrbottyán

6. kép /61. Kis-Sz.-Miklós Pest vm.

Őrbottyán
(Őrszentmiklós-
Kisszentmiklós)

6. kép /62. Párizsháza Liptó vm.
Parížovce
(Párizsháza) SLK

6. kép /63. ó-Paulis Arad vm.
Păuliș, 
(ó-Pálos) RO

6. kép /64. Pécs Baranya vm. Pécs

6. kép /65. Kőfarka
Belső Szolnok-
Doboka vm.

Piatra 
(Kőfarka) RO

6. kép /66. Pinkócz  ung vm.
Pinkovce
(Pinkóc) SLK  

6. kép /67. Csécsény Győr vm. Rábacsécsény

6. kép /68. Regéczke Abaúj vm. Regéc (?)

6. kép /69. Jánosi Gömör vm.

Rimavské
Janovce 
(Jánosi) SLK

6. kép /70. Románd Veszprém vm. Románd + + +

6. kép /71. Rozsalj Szatmár vm. Rozsály (?)
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség

6. kép /72. Rózsahegy Liptó vm.
Ružomberok
(Rózsahegy) SLK

6. kép /73. Sajó-Németi Borsod vm. Sajónémeti 

6. kép /74. Szarvas Békés vm. Szarvas

6. kép /75.
Szegvár-
Tűzköves Csongrád Szegvár

6. kép /76. Szegvár Csongrád vm. Szegvár

6. kép /77.
Szentes-
Rácztökei halom Csongrád Szentes + + +

6. kép /78. Szentes Csongrád vm. Szentes

6. kép /79.
Veker patak
partja (Szentes?) Csongrád Szentes ? + + +

6. kép /80.
Tápio-Sz.-
Márton-Káta  Pest vm. Szentmártonkáta  + +

6. kép /81. Szihalom Borsod vm. Szihalom

6. kép /82. Szilvás Baranya vm. Szilvás

6. kép /83. Szombathely Vas vm. Szombathely

6. kép /84. Herény Vas vm.
Szombathely -
Herény

6. kép /85. Tápio Ságh Pest vm. Tápióság

6. kép /86. Tápio-Szele Pest vm. Tápiószele

6. kép /87. Füred (Tisza-) Heves vm. Tiszafüred

6. kép /88. Igar (Tisza-) Heves vm. Tiszaigar 

6. kép /89. Örvény (Tisza-) Heves vm. Tiszaörvény

6. kép /90. Szőllős (Tisza-) Heves vm. Tiszaszőllős

6. kép /91. ugh
Jász-Kun-
Szolnok vm. Tiszaug

6. kép /92. Tószeg Pest vm. Tószeg

6. kép /93. Tököl Pest vm. Tököl 

6. kép /94. Török-Sz.-Miklós
Jász-Kun-
Szolnok vm. Törökszentmiklós

6. kép /95. Toroczkó Torda vm.
Trascău
(Toroczkó) RO

6. kép /96. Tordos Hunyad vm.
Turdaș (Tordos)
RO 

6. kép /97. Vácz Pest vm. Vác
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Lelőhely neve
(compte-Rendu

szerint)

vármegye
(compte-Rendu

szerint)

Lelőhely mai
neve mennyiség
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6. kép /99. Nándorválya Hunyad vm.
Valea Nandrului
(Nándorválya) RO + + +

6. kép /100. Váncsod Bihar vm. Váncsod

6. kép /101. Nagy-Kapos ung vm.
Veľké Kapušany
(Nagy-Kapos) SLK

6. kép /102. Vörösegyház Pest vm. Veresegyház

6. kép /103. závidfalva Bereg vm
zavidovo
(závidfalva) uKR

6. kép /104. zsujta Abaúj vm. zsujta

6. kép /105. Szerednye  ung vm.
Середнє
(Szerednye) uKR



85

T. BIRó KATALIN  „NÉMI DERű” — RóMER FLóRIS ÉS A KŐESzKÖzÖK KuTATÁSA

1868a ó-kőkori eszközök Magyarországon. Archaeologiai Értesítő 1. Pest, 3–8.
1868b Ismét néhány szó az obsidián eszközökről. Archaeologiai Értesítő 1. Pest, 56–59.
1871 Hogyan készülnek az obszidián késpengék? Archaeologiai Értesítő 4. Pest, 250–252.
1878 Les silex taillés et les obsidiennes en Hongrie. In: Congrès International d’Anthro-

pologie et d’Archéologie Préhistoriques 1876. VIII. Compte-Rendu de la huitième ses-
sion à Budapest, Vol. 2. Musée National Hongrois, Budapest, 5–17.

SzABó József
1876 L’obsidienne prehistorique en Hongrie et en Grece. In: Congrès International d’An-

thropologie et d’Archéologie Préhistoriques 1876. VIII. Compte-Rendu de la huitième
session à Budapest, Vol. 2. 1878. Musée National Hongrois, Budapest, 96–100.

SzAKMÁNY György
2009 Magyarországi csiszolt kőeszközök nyersanyagtípusai az eddigi archeometriai ku-

tatások eredményei alapján / Types of polished stone tool raw materials in Hun-
gary. Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop, Budapest, 6/1. 11–30.

T. BIRó Katalin 
2005 Gyűjtemény és adatbázis: eszközök a pattintott kőeszköz nyersanyag azonosítás

szolgálatában / Collection-and-Database Approach in the Study of Lithic Raw Ma-
terial Provenance. Archeometriai Műhely / Archaeometry Workshop, Budapest, 2/4.
46–51.

2011 Ásványok és kőzetek. In: Müller szerk.: Régészeti Kézikönyv. Magyar Régész Szövet-
ség, Budapest, 489–492.

T. BIRó Katalin – JÁRó Márta
1983 Ha írásunk “némi derűt hozhatna...” Természet világa: természettudományi közlöny,

114/7. 329–330.
T. BIRó Katalin – T. DOBOSI Viola

1991 LITOTHECA - Comparative Raw Material Collection of the Hungarian National Mu-
seum. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1–268.

T. BIRó Katalin – T. DOBOSI Viola – SCHLÉDER zsolt
2000 LITOTHECA – Comparative Raw Material Collection of the Hungarian National Mu-

seum. Vol. II. Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest, 1–320.
T. BIRó Katalin – REGENYE Judit 

1991 Prehistoric workshop and exploitation site at Szentgál-Tűzköveshegy. Acta Archae-
ologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Budapest,  43. 337–375.

2003 Exploitation Regions and Workshop Complexes in the Bakony Mountains, Hungary
In: Stöllner et al. eds.: Man and Mining — Mensch und Bergbau. Anschnitt Der An-
schnitt - zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau, Bochum,  16. 55–64. 

T. DOBOSI Viola 
2005 Cadastre of Palaeolithic finds in Hungary. CommArchHung, Budapest, 49–81.

VÉRTES László
1965 Az őskőkor és az átmeneti kőkor emlékei Magyarországon. (A Magyar Régészet

Kézikönyve) Akadémiai Kiadó, Budapest.
VISY zsolt – NAGY Mihály – B. KISS zsuzsa szerk.

2003 Magyar régészet az ezredfordulón / Hungarian Archaeology at the turn of the Mil-
lennium. Teleki Kiadó, Budapest.



“SOMe gAieTY” 
FLóRiS RóMeR And THe STUdY OF THe STOne iMpLeMenTS 

From the wide and colourful oeuvre of Flóris Rómer, works and results on
lithic artefacts are summarised. The pioneering activity of Rómer is apparent on all
fields of Hungarian archaeology; he had an initiative role in the study of stone
artefacts as well. In the early stage of the recognition of Hungarian prehistoric ar-
chaeology when the research of the ’diluvial’ periods, i.e., the Ice Age and the
Palaeolithic times was not even raised, Rómer was the first to write about ’ancient
stone age’ implements. He used to apply seemingly very modern methods for gath-
ering information, notably community participation via ’letters’. He encouraged
the intelligentsia of his times, even simple tillers, to pay attention on possible relics
of the past and communicate them – via ’letters’ on the columns the incipient pro-
fessional journal, Archaeologiai Értesítő which became the leading technical jour-
nal of archaeology in Hungary. He was building a knowledge-basis on the strength
of such data and had the results mapped. He was attentive on, not only to simple
morphological attributes (=typology), but aspects of raw materials as well, in
which he saw the proofs for prehistoric trade and system of contacts. Strengthen-
ing the interdisciplinary line he used to record popular names and ethnographic
observations on stone artefacts as well.

Katalin T. Biró 
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